
WIit in uw geoeaen geaenken en in dankbare 
herinnering houden 

Frederika MariaAntonia Rillmann 
sinds 31 mei 1980 weduwe van 

Willem Johannes Heronymus Vos 

De dierbare overledene werd geboren te Enschede 
op 15 maart 1905. Vanaf haar huwelijk op 15 mei 
1942 woonde ze in Delden waar ze een gelukkig 
leven leidde, hoewel het huwelijk kinderlvos 
bleef. Met haar man zette ze zich volledig in voor 
de opbouw van het aannemersbedrijf. Twee 
goede en sociaal voelende mensen, die voor 
velen veel hebben betekend, die in stilte veel 
goeds hebben gedaan. Ze konden het en ze de
den het ook. Korte tijd hebben ze nog samen in 
St. Jozef te Delden doorgebracht, van 15 januari 
tot 31 mei 1980. Na het heengaan van haar man 
bleef ze er alleen wonen. Een slopende ziekte 
verlangde toen van haar veel geduld en 
berusting. Met groot geloof en veel gebed heeft 
ze alles gedragen en geleden. Dankzij ook de on
dersteuning van goede vrienden en medebe
woonsters. Geheel onverwacht kwam op maan
dag 6 juni 1983 te Stad Delden het levenseinde. 
Gesterkt met de Zegeningen en Sacramenten 
der Kerk vertrouwde zij zich bij volle kennis toe 
aan de Heer van leven en dood. Op 10 juni 1983 
werd in de kapel van het Verzorgingshuis St. Jo
zef te Delden voor haar de Uitvaartliturgie ge
houden met aansluitend de begrafenis op het 
r .k. kerkhof aldaar. 

In deze dierbare overledene is eeh sterke vrouw 
van ons heengegaan, die met moed en volhar
ding de zorgen en tegenkantingen van het leven 
heeft gedragen. Met waakzaamheid en arbeid
zaamheid lette ze op de belangen van haar huis. 
Een waardige vrouw, groot in geloof en naasten
liefde, steeds weer vertrouwend op Hem wiens 
goedheid zich nooit laat overtreffen. 
Haar goede daden mogen haar volgen en de 
vruchten van alle opoffering een kroon van 
eeuwig leven zijn. 
Laat ons bidden: 
God van eeuwig leven, wil aan deze dierbare 
overledene, die naar menselijk vermogen heeft 
geprobeerd uw wil te volbrengen, barmhartig
heid bewijzen. Schenk haar nu heerlijkheid bij U 
tot in alle eeuwen der eeuwen. 
Heer, geef haar de eeuwige rust. 
Onze Vader - Weesgegroet. 

Voor uw medeleven bij dit afscheid danken wij u 
oprecht. 




